
UCHWALA NR XXIV/166/2013
Rady Gminy Ostrowek
L dnia 28 marca 2013 r.

w sprawic przekazania do realizacji < . i i i i i i n c i n u Osrodkowi Pomocy Spolecznej w
Ostrowku /.adan wynikajijcych i. ustawy z dnia 09 czenvca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemic pieczy zast^pczej

Na podstawie art. 39 ust. 4 w zwiazku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorza_dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i N r 167, poz. 1759, z
2005r. Nr 172, poz. 1441 i N r 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, p o z . l l l l i N r
223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 201 Ir. Nr 21, poz.l 13, Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567, z 2013r. poz. 153) oraz art.
10 ust.l ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy
zaste_pczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast^puje:

§l.Wyznacza si$ Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku jako podmiot
wlasciwy dla zadania z zakresu administracji publicznej wspierania rodzin, o ktorym mowa
w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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l l /asadnicnic

Zgodnie z, art. 10 ust. I organ stanowiqcy gminy moze wyznaczyc podmiot do realizacji
zadari wfasnych gminy zawartych w powyzszcj ustawie. Model i k icrunki dziatania,
jakic umiescil ustawodawca w tejzc ustawie to nowc rozwiazania, ktorc przeksztaicajq
obccnic runkcjonujqcy system vvsparcia rodziny i pr/erzueajaje na samorzajdy gminne.
Podstawowym cclem ustawy, jak i przyswiecal ustawodawcy jest kompleksowe
uregulowanie problcmatyki vvspierania rodziny i systcmu picczy zastepczej nad dziccmi
pozbawionymi prawidtowej opieki rodziciclskiej. Nowy system ma za zadanie
wzmocnic wspareie dysf unkcy jne j rodziny biologiczncj dziecka, a w konsckwencji w
przysztosci ograniczac liczbt; dzieei objctych pieezq zastepeza^. Wprowadza on bovvicm
nowe instytucjc wsparcia rodziny na poziomie gminy tj. asystcnt rodziny, rodzina
wspieraiq.ca, zespot intcrdyscyplinarny, natozono rowniez obowia/.ck monitorowania
losow dziecka obj^tego piccz^ zastepcza^ B^dziemy zobowii\zani do zatrudniania i
finansowania asystenlow rodziny, llnansowania pomocy udzielancj przez rodziny
wspierajq.ce rodzinom dysfunkcyjnym ( /godnie z zawartq. umowq }.
Prowadzenia i Imansowania spokrevvnionych rodzin zast^pczych, llnansowania opieki
zastepczej nad dziecmi umieszczonyini w placowkach opiekuriczo wychowawczych
i rodzinach zaslt^pczych, finansowanie pomocy na usamodzJelnicnie wychowankow
spokrewnionyeh rodzin zaslepczych.
Najbardziej nowatorskie ro/wia,/.anie w stosunku do stanu obovviazuja^cego, to
wprowadzenic odpowicdzialnosei gminy za losy dziecka umieszezonego w piecz.y
zastepczej.

To kolejnc zadanie, ktore b^'dzie gcnerovvato koszty dla budzetu gminy. pimievvaz w
zapisach ustawy nic przewidziano obligatoryjncgo obowiq.zku zabezpiec/.cnia
fmansowcgo na jcgo realizacje. Art. 197 ustawy informuje, ze samorza^dy moga^
otrzymywac dotacje celowe z budzetu panstwa na dollnansowanie /adan wlasnych z
zakresu realizacji zadah wspierania rodziny do 50 % ale wcale nie muszq..


